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Sprinkhanen zijn populaire insecten. Dit 
wordt ook weerspiegeld in het aanbod 
aan sleutels en veldgidsen. Duitsland 
was trendsetter met de gids ‘Heusch- 
recken, beobachten und bestimmen’ van 
Heiko Bellmann, waarvan de eerste druk 
in 1985 verscheen (bij uitgever Neumann-
Neudamm), toen nog met een cassette-
bandje met de geluiden van de Duitse 
soorten. Die publicatie, met prachtige  
foto’s, heeft de sprinkhanenstudie in 
West-Europa enorm gestimuleerd, mede 
omdat vertalingen in het Engels en Frans 
verschenen. 

Nu is er een nieuwe veldgids ver-
schenen voor Duitsland en een stukje 
Oostenrijk. Grofweg is de opzet van 
deze gids hetzelfde als de veldgids van 
Bellmann, met enkele inleidende hoofd-
stukken, een sleutel, de soortbesprekingen 
en enkele bijlagen. Het foto-overzicht 
van nimfen van allerlei soorten is leuk, 
ook omdat je dit vrijwel nergens anders 
vindt. Vernieuwend is ook de wijze van 
presenteren van de foto’s bij de soort- 
besprekingen. In de meeste gidsen worden 
de foto’s vrij kaal gepresenteerd, hooguit 
met een enkel aanwijsstreepje. In deze 
gids staat niet het esthetische voorop, 
maar is alles gericht op het zo duidelijk 
mogelijk aangeven waar de determinatie-
kenmerken zich bevinden. De foto’s zijn 
dan ook voorzien van een grote hoeveel-
heid pijltjes, inzetten en teksten (zie 
voorbeeld van het gewoon spitskopje, 

Conocephalus dorsalis). De sleutel wordt 
niet geïllustreerd met de gebruikelijke 
lijntekeningen, maar met foto’s die vrij-
gemaakt zijn van de achtergrond. Dit is 
minder fraai, maar voldoet in de meeste 
gevallen prima om de kenmerken aan te 
duiden. 

Wat opvalt is dat er relatief weinig 
aandacht is voor de zang van sprink- 
hanen, terwijl dit een uiterst belangrijk 
determinatiekenmerk is. Alleen in de 
soortteksten staat per soort in woorden 
de zang beschreven, maar geluidsdia- 
grammen ontbreken, evenals een cd met 
de geluiden zelf. Wellicht was de over-
weging dat veel andere gidsen al een cd 
bevatten met de geluiden en dat ook de 
geluidsdiagrammen al op veel andere 
plekken gepubliceerd zijn. 

Al met al is dit een prima gids voor 
de Duitse sprinkhanen. De uitgave is ook 

helemaal up-to-date qua naamgeving 
en kennis. Zo worden hier voor het eerst 
recente veranderingen in de fauna op-
genomen, zoals de opmars van Ruspolia 
nitidula en Mecostethus parapleurus. Soorten 
waar we ook in Nederland alert op 
moeten zijn.
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De uitgave van het boek ‘De Nederlandse 
bijen’ (Peeters et al. 2012) in het Jaar van 
de Bij, viel samen met het begin van mijn 
serieuze studie van bijen. Ik was enigs-
zins teleurgesteld toen ik ontdekte dat 
met die publicatie slechts tot op genus 
gedetermineerd kon worden. Ik moest 
dus op zoek naar andere determinatie-
werken. Sommige tabellen waren op het 
internet te vinden (waaronder een aantal 
van de tabellen in het hier besproken 
boek), maar andere belangrijke tabellen 
niet en deze waren of erg duur of uitver-
kocht. Bovendien zijn veel tabellen niet 
in het Nederlands geschreven. Dit maakt 
het determineren er, afhankelijk van je 
talenkennis, vaak niet makkelijker op. 
Het is dan ook te verwachten dat deze 
Nederlandstalige determinatietabel in 
een leemte voorziet.

Met het eerste deel van ‘Nederlandse 
bijen op naam brengen’ kunnen 186 
van de 358 inheemse soorten op naam 
gebracht worden met behulp van een 
generatabel die alle Nederlandse genera 
omvat (dezelde als in Peeters et al. 2012) 
en soorttabellen voor de genera Anthi-
dium, Anthophora, Chelostoma, Coelioxys, 
Colletes, Dufourea, Epeolus, Eucera, Hylaeus, 
Macropis, Megachile, Melecta, Melitta, Nomada, 
Panurgus, Sphecodes en Stelis. De deter-
minatietabellen worden voorafgegaan 
door een inleiding met een historisch 
overzicht over Nederlandstalige determi-
natiewerken voor bijen en hoofdstukken 
over hoe je bijen van wespen onder-
scheidt, lichaamsbouw, biologie, hoe je 
bijen kunt onderzoeken en hoe je ze de-
termineert. Een aantal soorttabellen is al 
eerder gepubliceerd, onder andere in de 
nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera 
van de NEV, maar deze zijn voor deze 
publicatie wel herzien. Enkele genusta-
bellen verschijnen hier voor het eerst. 
Het is te hopen dat deze tabel bijdraagt 

Foto van het gewoon spits-
kopje met zo duidelijk 
mogelijk aangeven waar  
de determinatiekenmerken 
zijn.


